
53 Cooperatives 
formen part de la Sectorial l’any 2001

• Un petit grup de cooperatives d’iniciativa 
social de la Federació proposen al Consell 
Rector la creació de la Sectorial (1994)

• Neix, impulsada entre d’altres per la Sectorial 
d’Iniciativa Social,  l’AEISC, organització

 empresarial precursora de l’actual
 Confederació del Tercer Sector Social de
 Catalunya (1997)  

• El Tercer Sector Social comença a créixer,
 articular-se i consolidar-se com una realitat

• Sorgeixen noves cooperatives d’iniciativa 
social a partir de la gestió de serveis públics, 
especialment dels ajuntaments:

 Escoles bressol, atenció domiciliària...
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72 Cooperatives 
formen part de la Sectorial l’any 2013

• Participació en la creació de la Sectorial
 d’Iniciativa Social de COCETA

• Es crea la Taula del Tercer Sector Social de 
Catalunya. La Sectorial en formarà part des 
del primer moment (2003)

• Presentació del “Pla de comunicació de les 
cooperatives d’IS” (2005)

• Acord per incrementar la participació i
 vehicular la representació a través de les
 organitzacions de tercer nivell del Tercer 

Sector Social (2007)

• Elaboració de “l’Informe de comercialització i 
posicionament patronal de les cooperatives 
d’iniciativa social” (2008)

• S’elabora i aprova el Pla d’actuació de la
 Sectorial 2008-2011 (2008)

• S’enforteix organitzativament la Sectorial 
mitjançant la creació d’una Direcció Tècnica 
(2008)

72



112 Cooperatives 
formen part de la Sectorial l’any 2013
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Consolidació

• “Estudi sobre les cooperatives d’iniciativa social i 
propostes d’estratègies de futur” (2009)

• Creació de la marca i logo “Empresa Social” 
(2010)

• Realització del seminari “Com incorporem
 persones sòcies a les nostres cooperatives?” 

(2010)

• Elaboració del document “Compromís per una 
escola bressol pública de qualitat” per promoure 
el model cooperatiu en la gestió d’escoles 0-3 
(2010)

• Publicació de la “Guia de cooperatives

 d’iniciativa social de Catalunya” (2010)

• La Sectorial assumeix la vicepresidència de la 
Confederació del Tercer Sector Social

 de Catalunya (2011)

• Elaboració i aprovació del “Protocol de
 funcionament i del nou sistema de
 cofinançament de la Sectorial” (2011)

• Publicació del document “Sumant per a les
 persones: bones pràctiques en la col·laboració 

entre el món local i el cooperativisme d’iniciativa 
social” (2012)

• La Sectorial entre a formar part de la Junta
 Directiva de la Taula del Tercer Social
 de Catalunya (2012)

• Creació de la marca i logo “Cooperatives
 d’Iniciativa Social” (2013)
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• Elaboració del document “Beneficis de formar 
part de la Sectorial d’Iniciativa Social” (2014)

• La Sectorial assumeix la presidència de la
 Confederació Empresarial del Tercer Sector 

Social de Catalunya (2015)

• Celebració del 20è aniversari de la Sectorial 
(2015)

• Creació de ValorSocial.coop, eina de càlcul de 
l’impacte de les cooperatives d’IS (2016)

• Signatura d’un acord entre el Consell Rector de 
la Federació i la Comissió de Gestió de la

 Sectorial per establir els mecanismes d’encaix i 
coordinació (2016)

• Impuls i lideratge de la proposta de Llei d’acció 
concertada dels serveis d’atenció a les

 persones en el marc de la Confederació (2017)

• Inici dels treballs per elaborar el Pla d’Acció 
2020-2022 “La Sectorial que somiem”(2018)

165 Cooperatives 
formen part de la Sectorial l’any 2019
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